
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  06ª Sessão Ordinária – 14/03/2016 
 
 
 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
1.227 - Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 005/16 (Fixa o valor mínimo para a realização 

da cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal através de execução fiscal, e dá 
outras providências). 
 
 
OFÍCIO Nº 082/16 GP do Poder Executivo,  encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente aos 
meses de Dezembro/2015 e Janeiro/2016,  através de mídia digital – CD-Rom. 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
022 – Prestar informações e encaminhar os documentos que relaciona em quatro itens, acerca 

do cumprimento da Exigência 41, do Termo de Operação da Barragem do Paraitinga, referente 
ao Campo da Fibra, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e  
025 – Informar a data prevista para início e conclusão das obras, a quantidade de quilômetros a 

serem beneficiados e a fonte do recurso financeiro, do Ver. Claudinei José de Oliveira. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
057 – Agilizar a retomada das atividades da Patrulha Agrícola que atende ao Distrito dos 
Remédios e bairros adjacentes, do Ver. Paulo Roberto de Faria;  
058 – Que, através da Diretoria Municipal correspondente, determine a fiscalização nas 

represas desta cidade, se recorrendo também do apoio da Polícia Ambiental para coibir a 
pesca predatória, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
059 – Notificar e, após curto prazo sem solução, multar os proprietários responsáveis pelo 

armazenamento de cascas de eucalipto nas Estradas Rurais Municipais dos Rodrigues de 
Campos, Soarada e Mirandas, todas no Bairro dos Pintos, bem como realizar o patrolamento e 
adotar as demais medidas necessárias à manutenção das referidas estradas, do Ver. Sérgio 
dos Santos;  
060 – Providenciar, junto à Secretaria Municipal de Obras, a construção de uma ponte com vão 

livre, de forma a não mais represar fluxo de água na passagem da Estrada Santa Cruz das 
Palmeiras, Pst Nº 8820 a, aproximadamente, 02 Km da Escola Municipal do Bairro do Barro 
Amarelo, nas proximidades do sítio dos Srs. Donizete e Denise, do Ver. Edney Campos dos 
Santos;  
061 – Determinar ao setor competente realizar a manutenção (patrolamento), devidos serviços 

de condução de águas pluviais e cascalhamento em toda a extensão de terra da Rua Benedita 
Fonseca de Camargo (Rua do Saci), Bairro do Totozinho Cardoso, conforme fotos anexas, do 
Ver. Edney Campos dos Santos. 
 
  
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês 
de Janeiro/2016. 
 
 
OFÍCIO COMAS Nº 003/2016, encaminhando Edital de Convocação para a Eleição do 

Conselho Municipal de Assistência Social. 
 
 


